Statens vegvesen

Vedlegg 1 – Høringsnotat
Forslag om å erstatte uttrykket «Vegdirektoratet» med «Statens
vegvesen» i følgende forskrifter:
-

Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil
(bilforskriften)

-

Forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel
(motorsykkelforskriften)

-

Forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til
traktor (traktorforskriften)

-

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av
kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

-

Forskrift 18. januar 2002 nr. 55 om godkjenning og registrering av
utrykningskjøretøy

-

Forskrift 30. desember 1980 nr. 8608 om trekking av uregistrerte
belgiske, britiske og nederlandske semitrailere i internasjonal trafikk i
Norge med norsk trekkvogn

-

Forskrift 18. januar 2002 nr. 55 om godkjenning og registrering av
utrykningskjøretøy

-

Forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v.

Vegdirektoratet
Trafikant- og kjøretøyavdelingen
13. november 2019
Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfaret 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

I en rekke forskrifter er Vegdirektoratet gitt myndighet til å treffe ulike typer avgjørelser. I
forbindelse med ny organisering av Statens vegvesen, gjeldende fra 1. januar 2020, skal
myndigheten for de fleste av disse avgjørelsene flyttes fra Vegdirektoratet til de nye
divisjonene i Statens vegvesen. Det er derfor behov for å endre ordlyden slik at utrykket
«Vegdirektoratet» erstattes med «Statens vegvesen».
Bakgrunn
Omorganiseringen av Statens vegvesen innebærer at man skal erstatte dagens fem regioner
med seks divisjoner. Vegdirektoratet skal reduseres i størrelse, noe som betyr at mange av
de oppgavene som i dag utføres der skal overføres til divisjonene.
Tidlig i oktober ble det sendt ut en høring vedrørende å erstatte utrykkene «region»,
«regionvegkontoret» m.fl. med «Statens vegvesen». Da det på det tidspunktet fortsatt ikke
var avklart om man skulle gjøre noe med «Vegdirektoratet» i forskriftene, ble ikke dette
behandlet i den høringen. Høringen kan finnes på vår nettside www.vegvesen.no, klikk
linken «Offentlige høringer» nederst på siden og finn høring som er publisert 4. oktober
2019 og som har referanse 19-280674-1.
Om høringsforslaget
Dette høringsnotatet tar for seg de forskriftene som gjelder på kjøretøyområdet og som er
gitt med hjemmel i vegtrafikkloven. Her er Vegdirektoratet forskriftsmyndighet. I tillegg
foreslås det endringer i forskrift om trafikktrygd som ligger under
Samferdselsdepartementets myndighetsområde.
For å få en ensartethet i forskriftene, foreslår vi å erstatte «Vegdirektoratet» med «Statens
vegvesen» samtlige steder. Dette gjelder dog ikke i kjøretøyforskriften da det her er mange
bestemmelser som ikke har aktualitet pga. at bilforskriften, traktorforskriften og
motorsykkelforskriften gjelder for nye godkjenninger. Det vil derfor kun være bestemmelser
i kjøretøyforskriften som har aktuell interesse i fremtiden som blir behandlet.
Når det fra 1. januar 2020 vil stå «Statens vegvesen» i stedet for «Vegdirektoratet»,
«regionen», «regionvegkontoret» m.fl., så må det avklares internt i Statens vegvesen på
hvilket nivå i organisasjonen vedtaksmyndigheten skal ligge.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget vil ikke få noen økonomiske konsekvenser. Når det gjelder administrative
konsekvenser, så vil det bli nødvendig å fastsette en matrise som slår fast på hvilket nivå i
Statens vegvesen vedtaksmyndigheten skal ligge. Utover dette vil ikke forslaget få noen
konsekvenser.
Høringsfrist
Med hjemmel i Utredningsinstruksen § 1-4 er det fastsatt en høringsfrist på 3 – tre – uker.
Høringsfristen settes dermed til 4. desember 2019. Den korte høringsfristen begrunnes med
at endringene må på plass innen årsskiftet og kun er av administrativ art.
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Forslag til endringsforskrifter
«Forskrift om endring i diverse forskrifter på kjøretøyområdet
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(vegtrafikkloven) § 11, § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 og
delegeringsvedtak 21. mars 1986 nr. 750.

I
I følgende bestemmelser skal uttrykket «Vegdirektoratet» endres til «Statens vegvesen»:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) § 5
åttende til tiende ledd, § 6 første og femte ledd, § 7 førte ledd, § 8, § 9 tolvte ledd, § 11
tredje ledd, 13 første ledd, § 14 første ledd, § 14 annet ledd, § 17 tredje ledd, 22 første
ledd.
Forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel
(motorsykkelforskriften) § 6 første ledd, § 7 første ledd, § 8, § 11 tredje ledd, § 13 første
ledd, § 14 og § 21.
Forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor
(traktorforskriften) § 6 første ledd, § 7 første ledd, § 8 første og tredje ledd, § 9, § 12 tredje
ledd, § 14 første ledd, § 15 og § 22 første ledd.
Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og
utstyr (kjøretøyforskriften) § 1-11 nr. 1, § 4-7 nr. 2, § 4-8, § 5-8 nr. 1, § 5-9, § 13-3 nr. 1
første ledd, § 13-5 nr. 1, § 13-6 nr. 1, § 13-7 nr. 1, § 25-2 nr. 2 første ledd, § 39-1 nr. 1
og § 47-1 nr. 3 bokstav c.
Forskrift 30. desember 1980 nr. 8608 om trekking av uregistrerte belgiske, britiske og
nederlandske semitrailere i internasjonal trafikk i Norge med norsk trekkvogn § 1 annet
ledd.
Forskrift 18. januar 2002 nr. 55 om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy § 6.
II
Kjøretøyforskriften § 1-9 nr. 5 annet punktum oppheves.
III
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.»
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«Forskrift om endring i forskrift om trafikktrygd m.v
Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd.mm.ååå med hjemmel i bilansvarsloven § 17, § 19
og § 21.

I
I forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v. skal uttrykket «Vegdirektoratet» erstattes
med «Statens vegvesen» i §§ 3, 4 første ledd og 9 tredje ledd.
II
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.»
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